
Załącznik do PO 25/2017 

 

 

POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu …..……………………………… roku 

pomiędzy:  

1. Politechniką Wrocławską – w skład, której 

wchodzi Wydział …………………………………, 

z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże 

Wyspiańskiego 27, Polska,  

posiadający uprawnienie do nadawania stopnia 

naukowego doktora w dziedzinie nauk 

……………………………………..…. w zakresie 

…………...…………………………………….…., 

reprezentowaną  przez Dziekana Wydziału 

………………………………………………….…,  

……………….. ……………………………...…., 

a 

2.  ……………………………..…..…... – w skład, 

którego wchodzi  

………………….…………………………………, 

posiadający uprawnienie do nadawania stopnia 

PhD (Doctor of Philosophy), 

reprezentowanym przez ...…………………….….. 

…………………………………………………….. 

 

w sprawie prowadzenia przewodu doktorskiego w 

ramach współpracy międzynarodowej o następującej 

treści: 

 

§ 1 

Przewód doktorski pani/pana …………..…………... 

…………………..………….. na temat „………..…… 

………….……………………………………………………” 

zostanie przeprowadzony przez Radę Wydziału 

………………………………………………………. 

Politechniki Wrocławskiej na podstawie  przepisów 

prawa polskiego, tj.: 

- ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r., poz. 882 

ze zm.),   

- rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodach 

doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz 

w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1586 ze zm.). 

 

 

 

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

 

concluded on ………………………………………… 

between:  

1. Wrocław University of Science and Technology – 

including Faculty of………………………………, 

having its registered office in Wroclaw, Wybrzeże 

Wyspiańskiego 27, Poland,  

authorized to confer the academic degree of doctor 

in the field  

of ……………………………………..…...……… 

in……………………………….…………………., 

represented by the Dean of the Faculty of 

……………………………………….……………,  

……………….................…………...………….., 

and 

2. University of ………………………………..……. 

– including Faculty of 

……………………………………………………,  

authorized to confer the academic degree of PhD 

(Doctor of Philosophy), 

represented by ……..……………………………... 

…………………………………………………….. 

 

on the conduct of doctoral dissertation in the frame of 

international cooperation as follows: 

 

 

§ 1 

PhD program of Ms./Mrs./Mr. …………….……….… 

……………..………….. on „………………..…………… 

………………………………………………………….……” 

will be conducted by the Council of Faculty 

…………………………………………………...……. of 

Wrocław University of Science and Technology on the 

basis of the Polish law, which is:   

- Act of 14 March 2003 on academic degrees and 

academic titles and degrees and titles in the field of 

arts (Journal of Laws of 2016, item 882, as 

amended) 

 

- Regulation of the Minister of Science and Higher 

Education of 26 September 2016 on the detailed 

mode and conditions of carrying out activities in the 

doctoral dissertation, habilitation proceedings and 

professorship (Journal of Laws of 2016, item 1586 

d.). 
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§ 2 

W ramach wspólnego przewodu doktorskiego zostanie 

przygotowana rozprawa doktorska w dziedzinie nauk 

……………………………………………. w zakresie 

……………………………………………………….... 

 

§ 3 

Rada Wydziału ……………………………………….. 

Politechniki Wrocławskiej po wszczęciu przewodu 

doktorskiego pani/panu ……………………………… 

wyznaczy do pełnienia funkcji: 

- promotora –……………………………., Wydział 

………………………………………….., 

Politechnika Wrocławska, Polska;  

- kopromotora –……….…………………………, 

Department of …………………………………….,  

………………………….………….., 

- promotora pomocniczego –  ………..………….. 

…………………………………………...., Wydział 

………………………………………....………….., 

Politechnika Wrocławska, Polska. 

 

§ 4 

 

Rada Wydziału ……………………………………… 

Politechniki Wrocławskiej przekaże uprawnienie do 

podejmowania uchwał w sprawie: 

- przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej 

do publicznej obrony, 

- przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej, 

powołanej w tym celu wspólnej  co najmniej 

siedmioosobowej  komisji  doktorskiej  złożonej  z: 

- członków Rady Wydziału ……………………….. 

.…………………..………………….... Politechniki 

Wrocławskiej posiadających tytuł profesora lub 

stopień doktora habilitowanego,  

- recenzentów rozprawy doktorskiej, 

- promotora i kopromotora, 

która przygotuje projekt uchwały Rady Wydziału 

………………………………………….. Politechniki 

Wrocławskiej w sprawie nadania naukowego stopnia 

doktora nauk …………………………… w zakresie 

……………………………………………...…………. 

§ 5 

Dyplom doktorski wyda Wydział …………………….. 

………………………….... Politechniki Wrocławskiej 

 

§ 6 

………………………………….………,  

Department of ………..…… oświadcza, że ………… 

….………….… jest wybitnym znawcą problematyki, 

której dotyczy rozprawa doktorska. 

 

§ 2 

Within the joint framework of PhD program, a 

doctoral dissertation  in the discipline of ………….. 

 ……………... in ………..………………………….. 

will be prepared. 

 

§ 3 

The Council of Faculty of …………………………….. 

………………... of Wrocław University of Science and 

Technology after the beginning of a PhD program of 

Ms./Mrs.…………………………… shall designate to 

perform the function: 

- supervisor – ………………………………, Faculty of 

…………………………, of Wrocław University of 

Science and Technology, Poland; 

- co-supervisor – ………..…………………………, 

Department of ….…., University of …………...……, 

- subsidiary supervisor –  ……………….………….….. 

- ……………………. Faculty of…………………… 

…………………………………...……..,Wrocław 

University of Science and Technology, Poland. 

 

§ 4 

The Council of Faculty of ………………………….… of 

Wrocław University of Science and Technology, shall 

pass the right to adopt resolutions on: 

- accepting a doctoral dissertation and admitting it to 

the public defense, 

- accepting the public defense of the dissertation, 

A joint doctoral committee composed of at least seven 

members: 

- members of the Council of Faculty of ...................... 

..................... of Wrocław University of Science and 

Technology holding a professor’s title or the degree of 

habilitated doctor (dr hab. equivalent in some 

countries to Doctor of Science), 

- dissertation reviewers, 

- supervisor and co-supervisor, 

Which shall prepare the draft resolution of the Council of 

Faculty ………………………………………….. of 

Wrocław University of Science and Technology on 

conferring the academic degree of doctor in the field of 

…………………… in…………….…………………... 

 

§ 5 

PhD diploma shall be issued by the Faculty of ………. 

… of Wrocław University of Science and Technology. 

 

§ 6 

University of ………………………….………………, 

Department of ……..…..……………………………... 

declares that ………….…………………….…….. is a 

prominent expert in the subject matter of the 

dissertation. 
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§ 7 

Każda zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej 

w formie aneksu pod  rygorem nieważności. 

 

 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

Politechnika Wrocławska          

Wrocław University of Science and Technology         

Faculty of …………………………………….... 

 

 

 

 

………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7 

Any amendment to this memorandum of understanding 

must be submitted in writing in the form of an annex 

under pain of invalidity. 

 

§ 8 

The memorandum of understanding was made in two 

identical copies, one copy for each of the parties. 

 

 

 
 

 

University of ……………………………….…….. 

Department of ………………………….………… 

 

 

 

 

………………………………………. 

 

 

 


